
PV\885098RO.doc PE476.118v01-00

RO Unită în diversitate RO
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Comisia pentru petiții

PETI_PV(2011)1121

PROCES-VERBAL
Reuniunea din 21 noiembrie 2011, 15.00 - 18.30,

și 22 noiembrie 2011, 9.00 - 12.30
BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă luni, 21 noiembrie 2011, la ora 15.05, fiind prezidată de Erminia 
Mazzoni (președintă).

1. Adoptarea ordinii de zi PETI_OJ(2011)202_1

Ordinea de zi a fost adoptată în forma indicată în prezentul proces-verbal.

2. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din 8 septembrie 2011 și 3 - 4 
octombrie 2011

Procesele-verbale au fost aprobate.

3. Comunicări ale președintei

La solicitarea lui Carlos Iturgaiz, comisia a decis să nu redeschidă petiția nr. 0481/09 
întrucât informațiile suplimentare oferite nu au fost considerate pertinente.

Președinta a atras atenția deputaților asupra listei de petiții care au fost retrase sau care 
vor fi redeschise sau închise. Această listă fusese distribuită tuturor grupurilor în 
săptămâna anterioară (a se consulta anexa) și, cu excepția petiției nr. 0481/2009, lista a 
fost aprobată.

4. Petiția nr. 0396/2009, adresată de Salvatore Fatone, de cetățenie italiană, însoțită 
de 152 de semnături, privind stația de epurare a apei din Cuma-Licola, Italia

Au intervenit: președinta, Giuseppe Manganaro (Comisia Europeană), Victor Boștinaru, 
Peter Jahr.
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Decizie: petiția rămâne deschisă până la primirea de noi informații din partea Comisiei.

5. Petiția nr. 1919/2009, adresată de M.B, de cetățenie italiană, privind 
conformitatea transpunerii în Italia (Decretul legislativ nr. 106/09) a Directivelor 
UE 89/391/CEE și 2002/14/CE privind sănătatea și securitatea pentru folosirea 
echipamentului de lucru și cadrul general de informare și consultare a 
lucrătorilor
(în prezența petiționarului)

Deputații au subliniat importanța acestui subiect și au îndemnat Comisia Europeană 
să acționeze astfel încât să se asigure că autoritățile italiene examinează din nou în 
mod corespunzător situația și consecințele acesteia. 

Au intervenit: președinta, Andrea Bagaglio (în numele petiționarului), Jan Jilek 
(Comisia Europeană), Peter Jahr, Victor Boștinaru,

Decizie: petiția rămâne deschisă pentru a fi trimisă spre informare Comisiei EMPL.

6. Petiția nr. 1153/2009, adresată de Gino Trevisanato, de cetățenie italiană, privind 
posibila încălcare de către legislația italiană a Directivei 98/59/CE privind 
concedierile colective
(în prezența petiționarului)

Au intervenit: președinta, Gino Trevisanato (petiționarul), Dimitrios Dimitriou 
(Comisia Europeană), Victor Boștinaru, Peter Jahr,

Decizie: petiția rămâne deschisă pentru a fi trimisă pentru aviz Comisiei EMPL pentru a 
dispune de o analiză clară a legislației în alte state membre.

7. Petiția nr. 1557/2009, adresată de Izabella Mészárosné Györvári, de cetățenie 
maghiară, în numele Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége (Uniunea pentru 
Protejarea Intereselor Companiilor), privind discriminarea întreprinderilor mici 
și mijlocii din Ungaria și neaplicarea standardelor UE
(în prezența petiționarei)

Au intervenit: președinta, Izabella Mészarosne Györvari (petiționara) Didier 
Boulouque și Istvan Nemeth (Comisia Europeană),  Agnès Hankiss, Peter Jahr, Victor 
Bostinaru,

Decizie: petiția rămâne deschisă și se trimite o scrisoare autorităților ungare prin care se 
solicită clarificarea politicilor acestora în ceea ce privește această chestiune.

***
Reuniunea a continuat între orele 16.45 - 17.20, fiind prezidată de Agnès Hankiss 
(vicepreședintă).

***
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8. Petiția nr. 726/2010, adresată de John E. Doherty, de cetățenie irlandeză, în 
numele „Irish Drivers Association” (Asociația Conducătorilor Auto din Irlanda), 
privind taxa de înmatriculare a autovehiculelor în Irlanda (VRT)
(în prezența petiționarului)

Au intervenit: președinta, John E. Doherty și John Lernihan (petiționarii), Ann-Marie 
Bruhn (Comisia Europeană), Peter Jahr

Decizie: petiția rămâne deschisă până la primirea confirmării scrise din partea Comisiei

9. Petiția nr. 1345/2010, adresată de Paul McColgan, de cetățenie irlandeză, în 
numele Campaniei Abolish VRT (Eliminarea taxei de înmatriculare), privind 
problemele legate de înmatricularea vehiculelor într-o situație transfrontalieră 
între Regatul Unit și Irlanda
precum și
Petiția nr. 1357/2010, adresată de Ryan Stewart, de cetățenie irlandeză, în 
numele „Abolish VRT Campaign”, privind dilema cu care se confruntă studenții 
irlandezi care studiază în Regatul Unit în ceea ce privește taxa de înmatriculare a 
autovehiculelor
(în prezența petiționarului)

Au intervenit: președinta, Ryan Stewart (petiționarul), Ann-Marie Bruhn (Comisia 
Europeană), Victor Bostinaru, Peter Jahr

Decizie: petiția rămâne deschisă și se trimite o scrisoare autorităților britanice și irlandeze, 
se solicită un aviz din partea comisiilor ECON și TRAN.

***
Reuniunea a continuat după ora 17.20, fiind prezidată de Erminia Mazzoni 
(președintă).

***

10. Petiția nr. 1737/2008, adresată de lordul Richard Inglewood DL, de cetățenie 
britanică, privind caracterul discriminatoriu al Regulamentului Parlamentului 
European din 2008 referitor la Camera Lorzilor, cu privire la descalificare, 
având ca obiect statutul lorzilor aleși deputați în Parlamentul European

Au intervenit: președinta, Giles Chichester, Margrete Auken, Victor Boștinaru, Peter 
Jahr

Decizie: petiția rămâne deschisă și se trimite o scrisoare autorităților britanice prin care se 
solicită luarea de măsuri pentru rezolvarea acestei probleme serioase privind 
drepturile cetățenilor.

Reuniune a coordonatorilor (cu ușile închise) 17.30 – 18.37
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Reuniunea a fost suspendată la ora 18.35 și reluată marți, 22 noiembrie 2011, la ora 9.05, 
fiind prezidată de Erminia Mazzoni (președintă).

***

11. Comunicări ale președintei privind deciziile coordonatorilor

Numirea raportorilor.

 Raportul anual privind activitatea Comisiei pentru petiții 2011 (se solicită 
autorizare oficială) (Meyer 2010; Iturgaiz 2009)

 Aviz referitor la Aplicarea Raportului privind legislația UE. (JURI) (Mazzoni 
2009)

 (Notă Raport ENVI INI privind apa cuprinzând Directiva-cadru privind apa)

Acest punct a fost amânat până la reuniunea din decembrie.

Examinarea procedurii privind ne-petițiile.

Acest punct a fost amânat până în decembrie.

Rezultatele seminarului-comun privind drepturile fundamentale din 6 octombrie.

Coordonatorii au luat notă de documentul pregătit de către secretariat și au salutat 
succesul audierii; au decis continuarea activității pe această temă la o dată ulterioară.

Examinarea ulterioară a organizării audierilor în conformitate cu Regulamentul 
privind inițiativa europeană a cetățenilor.

Coordonatorii au decis să adreseze o scrisoare Comisiei AFCO cu privire la un proiect 
de modificare a Regulamentului de procedură a Parlamentului, în conformitate cu 
articolul 212, prezentat de A.  Lamassoure și Z. Gurmai. Coordonatorii au decis 
solicitarea în mod formal a respectării acordului politic anterior, care constă în 
implicarea deplină a Comisiei PETI în organizarea audierilor în conformitate cu 
Regulamentul privind inițiativa europeană a cetățenilor.

Etape ulterioare în examinarea Ley de Costas și a petițiilor referitoare la aceasta.

Coordonatorii au decis prin consens crearea unui mic grup de lucru privind  
„Drepturile de proprietate în Spania și Ley de Costas” care să cuprindă un deputat din 
fiecare grup politic. Numele vor fi comunicate de către grupurile politice. S-a decis 
trimiterea unei note de sinteză a petițiilor în așteptare către noul guvern pentru a fi, de 
asemenea, informat în ceea ce privește angajamentele pe care intenționează să le ia.

Alte chestiuni

 Proiect de scrisoare privind propunerea de a construi un pod într-o zonă din 
rețeaua Natura 2000/Directiva privind păsările. (0037-05)

Coordonatorii au aprobat proiectul de scrisoare către autoritățile franceze din Loiret.
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 Scrisoare din partea dnei Angellili privind delegarea unui deputat al comisiei 
pentru a urmări chestiunile referitoare la drepturile copilului.

S-a menționat numele lui Mc Millian Scott și, de asemenea, Grupul Socialist și-a 
exprimat interesul de a numi un membru responsabil pentru protecția copilului ca 
răspuns la scrisoarea dnei Roberta Angelilli.

12. Vizită de constatare a faptelor în Bulgaria (29.6. - 2.7.2011)
- aprobarea raportului aferent vizitei de constatare a faptelor

Au intervenit: președinta, Margrete Auken, Liam Cashman (Comisia Europeană), 
Victor Boștinaru

După o scurtă dezbatere, raportul vizitei de constatare a faptelor a fost aprobat cu addendumul 
propus de Maryia Nedelcheva.

13. Declarație a comisarului Janez Potocnik
- schimb de opinii cu deputații

Președinta a subliniat că, în ciuda actualei crize a datoriilor din Europa, mediul 
înconjurător continuă să rămână o preocupare majoră pentru cetățenii europeni, iar 
mediul este, de asemenea, o problemă deoarece legislația în domeniul mediului (în 
special Directivele privind gestionarea deșeurilor, habitatele și păsările) este deseori 
aplicată în mod necorespunzător sau incorect de către statele membre și există 
sentimentul că Comisia este prea indulgentă în ceea ce privește modalitatea de a face 
statele membre să răspundă fie prin procedura de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor, fie prin alte modalități.

S-a subliniat, de asemenea, faptul că:

 gestionarea deșeurilor este o preocupare majoră pentru cetățeni, de aceea 
comisia a pregătit un raport pentru ședința plenară, pe baza petițiilor primite pe 
această temă;

 Directivele privind habitatele și păsările fac prea adesea subiectul petițiilor, 
având în vedere nerespectarea dispozițiilor acestora cu multe ocazii. Comisia 
trebuie să își asume responsabilitățile în mod mai serios, în conformitate cu 
principiul precauției, și să intervină mai activ și la timp înainte ca bogățiile 
mediului să fie distruse în mod iremediabil.

Comisarul Potocnik a subliniat că o implementare eficientă a legislației UE în 
domeniul mediului este o prioritate clară și că percepe Comisia PETI ca un aliat 
natural, în vreme ce Comisia este gardianul legal al Tratatului, Comisia pentru petiții 
asigurând o dimensiune politică pentru monitorizarea implementării. Acesta a 
observat, de asemenea, că există un consens ferm asupra faptului că UE ar trebui să 
se îndrepte spre al șaptelea program de acțiune pentru mediu.

Au intervenit: președinta, comisarul, Victor Boștinaru, Ivo Vajgl, Rainer Wieland, 
Crescenzio Rivellini, Margrete Auken, Sandrine Bélier, Judith Merkies.



PE476.118v01-00 6/14 PV\885098RO.doc

RO

14. Petiția nr. 0551/2011, adresată de Miha Regacar, de cetățenie slovenă, în numele 
Civilna Iniciativa Kras și Civina Iniciativa za Primosko, însoțită de 2 520 de 
semnături, privind protecția Regiunii Kras din Slovenia împotriva speculațiilor 
din sectorul imobiliar și distrugerii siturilor incluse în patrimoniul mondial 
UNESCO

Au intervenit: președinta, William Floyd (Comisia Europeană), Peter Jahr.

Decizie: petiția rămâne deschisă până la primirea de noi informații din partea Comisiei.

15. Petiția nr. 0804/2010, adresată de Adone Doni și Mattia Donadel, de cetățenie 
italiană, în numele „Coordinamento Comitati Ambiente e Territorio della 
Riviera Brenta e del Miranese”, privind șoseaua de centură a orașului Mestre 
(A4)

Au intervenit: președinta, Jonathan Parker (Comisia Europeană).

Decizie: petiția se închide având în vedere informațiile oferite de către Comisie.

16. Petiția nr. 0483/2007, adresată de Roberto Giurastante, de cetățenie italiană, în 
numele organizației „Friends of the Earth”, privind încălcările legislației 
comunitare în materie de mediu referitoare la procedura de evaluare a 
impactului asupra mediului și la instalațiile industriale periculoase (Directiva 
Seveso)
precum și
Petiția nr. 1147/2008, adresată de Roberto Giurastante, de cetățenie italiană, în 
numele organizației Greenaction Transnational, privind eventuala construire a 
unei uzine de regazificare în apropierea orașului Trieste (Italia),
precum și
Petiția nr. 1472/2009, adresată de Bernard Vojko, de cetățenie slovenă, în numele 
„Alpe Adria Green”, privind proiectul de construire a unui terminal de gaz la 
Trieste (Italia)

Au intervenit: președinta, Laura Tabellini (Comisia Europeană), Ivo Vajgl, Sandrine 
Bélier, Alojz Peterle, Peter Jahr.

Decizie: petiția rămâne deschisă până la primirea de noi informații din partea Comisiei.

17. Petiția nr. 1139/2010, adresată de Rémy Gautron și Jean-Claude Duchateau, de 
cetățenie franceză, în numele „Fédération Presqu’île Environnement” și, 
respectiv, al „Association DECOS”, privind pagubele ecologice produse asupra 
unui sit protejat Natura 2000 din Batz-sur-Mer, Franța
(în prezența petiționarilor)

Au intervenit: președinta, Jean-Philippe Gallon și Rémy Gautron (petiționarii), 
Joseph van der Stegen (Comisia Europeană), Sandrine Bélier, Philippe Boulland, 
Victor Boștinaru, Chrysoula Paliadeli.

Decizie: petiția rămâne deschisă și se trimite o scrisoare formală primarului din Batz și 
autorităților franceze.



PV\885098RO.doc 7/14 PE476.118v01-00

RO

***
Reuniunea a continuat între orele 12.10 – 12.35, fiind prezidată de Chrysoula 
Paliadeli (vicepreședintă).

***

18. Petiția nr. 0755/2010, adresată de Tony Lowes, de cetățenie irlandeză, în numele 
Asociației „Friends of the Irish Environment” („Prietenii Mediului din Irlanda”), 
privind neaplicarea de către Irlanda a legislației europene de mediu, în legătură 
cu extracția de turbă
(în prezența petiționarului)

Au intervenit: președinta, Andrew Jackson (în numele petiționarului), Liam Cashman 
(Comisia Europeană), Margrete Auken, Marian Harkin, Nessa Childers, Peter Jahr.

Decizie: petiția rămâne deschisă până la primirea de noi informații din partea Comisiei. 
Deputații au luat notă de gravitatea situației subliniată de către petiționari și de 
solicitarea acestora adresată deputaților de a vizita Irlanda pentru a observa 
pagubele și de a se întâlni cu autoritățile.

19. Petiția nr. 0338/2010, adresată de T.F.T, de cetățenie spaniolă, în numele 
„Plataforma por la defensa de los valles verdes”, privind bazinele hidrografice și 
forajele din parcul natural „Sierra de Cazorla” din Segura y las Villas, Jaén
(în prezența petiționarului)

Au intervenit: președinta, un reprezentant al petiționarului, Mariam Sanchez 
Guisandez, (Comisia Europeană), Francisco Sosa Wagner

Din cauza lipsei de timp, comisia a decis să revină asupra acestei chestiuni la următoarea 
reuniune la care petiționarul este invitat să asiste.

Reuniunea a continuat după ora 12.35, fiind prezidată de Erminia Mazzoni 
(președintă).

20. Raport privind cetățenia europeană în 2010: Eliminarea obstacolelor din calea 
drepturilor cetățenilor UE
(2011/2182(INI))
Raportoare: VALEAN (ALDE)
- examinarea unui proiect de raport

Au intervenit: președinta, raportoarea, Tatjana Zdanoka, Peter Jahr

Dezbaterea a fost prea scurtă din cauza constrângerilor legate de timp și comisia va adapta 
programul pentru adoptare și va reveni asupra dezbaterii în ianuarie 2012.

21. Petiții a căror închidere este propusă în virtutea răspunsului scris al Comisiei sau 
al altor documente primite

Petițiile nr. 0267/2007, 1380/2007, 0590/2008, 1143/2008, 1647/2008, 1678/2008, 
0777/2009, 0781/2009, 0870/2009, 0872/2009, 0980/2009, 1136/2009, 1923/2009, 
0169/2010, 0323/2010, 0662/2010, 0856/2010, 0913/2010, 1017/2010, 1025/2010, 
1060/2010, 1097/2010, 1168/2010, 1192/2010, 1320/2010, 1355/2010, 1381/2010, 
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1422/2010, 1472/2010, 1490/2010, 1475/2010, 1476/2010, 1496/2010, 1521/2010, 
1537/2010, 1587/2010, 1616/2010, 1629/2010, 0054/2011, 0069/2011, 0087/2011, 
0100/2011, 0203/2011, 0331/2011, 0159/2011, 0173/2011, 0208/2011, 0214/2011, 
0219/2011, 0228/2011, 0234/2011, 0235/2011, 0246/2011, 0247/2011, 0255/2011, 
0265/2011, 0298/2011, 0314/2011, 0344/2011, 0322/2011, 0328/2011, 0341/2011, 
0342/2011, 0348/2011, 0350/2011, 0362/2011, 0368/2011, 0387/2011.

Petițiile nr. 0504/2004, 0788/2005, 0838/2005, 0273/2006, 0948/2006, 0760/2007, 
0980/2007, 0831/2008, 1154/2010, 0020/2011, 0221/2011, 0297/2011 vor fi mutate de 
la secțiunea „B” și vor rămâne deschise.

22. Data și locul următoarei reuniuni

20 decembrie 2011, 9.00 – 12.30 și 15.00 – 18.30 (Bruxelles)

***

Erminia Mazzoni (președintă) a închis reuniunea la ora 12.50

***

ANEXE

Lista petițiilor care urmează să fie închise sau redeschise din anexa la foaia 
președintei
Lista petițiilor declarate admisibile în urma ultimei reuniuni  
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF 

ATTENDANCE/ LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU 
REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ REĠISTRU TA' 

ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE 
PREZENȚĂ/ PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di 
presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Dna MAZZONI Erminia

Dna PALIADELI Chrysoula

Dl MEYER Willy

Dl ITURGAIZ ANGULO Carlos José

Dna HANKISS Agnes

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nar
iai/Képviselõk/ Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputați/Jäsenet/Ledamöter

Dna BẶSESCU Elena (2)

Dl BOULLAND Philippe (2)

Dna HANKISS Agnes (1)

Dl ITURGAIZ ANGULO Carlos José (1-2)

Dl JAHR Peter (1-2)

Dna MAZZONI Erminia (1-2)

Dl WIELAND Rainer (1-2)

Dl BOȘTINARU Víctor (1-2)

Dl CASHMAN Michael (2)

Dna MERKIES Judith A. (2)

Dna PALIADELI Chrysoula (2)

Dna KOCH-MEHRIN Silvana (1)

Dna VẶLEAN Adina-Ioana (2)

Dna AUKEN Margrete (1-2)

Dna ŽDANOKA Tatjana (2)

Dl CHICHESTER Giles (1)

Dl MEYER Willy (2)

Dna WERTHMANN Angelika (1-2)

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/S
upplenti/ Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros 
suplentes/Supleanți/Náhradníci/Namestniki/ Varajäsenet/Suppleanter
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Dl BAGÓ Zoltán (2)

Dl CASPARY Daniel (1)

Dl PREDA Cristian Dan (2)

Dna HARKIN Marian (2)

Dna BÉLIER Sandrine (2)

Dl HÄFNER Gerald (2)

187 (2)

193 (3)

Dl RIVELLINI Crescenzio (2)

Dl VAJGL Ivo (2)

Dna CHILDERS Nessa (2)

Dl PETERLE Alojz (2)

Dl SOSA WAGNER Francisco (2)

Dl KOVÁCS Béla (2)

49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på 
dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine 
del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku 
dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista 
punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Os
servatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opa
zovalci/ Tarkkailijat/Observatörer

HEALY

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent 
le/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný 
dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 21.11.2011
(2) 22.11.2011

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf 
Einladung des Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur 
l'invitation du président/ Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök 
meghívására/Fuq stedina tal-President/ Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite 
do Presidente/La invitația președintelui/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På 
ordförandens inbjudan
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Dl BAGAGLIO Andrea

Dl TREVISANATO Gino

Dl TREVISANATO Pietro

Dna MÉSZAROSNE GYÖRVARI Izabella

Dl ATTILA LAJOS Mészáros

Dl POHÁRNOK PAL Tamás

Dl DOHERTY John E.

Dl LERNIHAN John

Dl CONNOLTY Ger

Dl GAUTRON Rémy

Dl GALLON Jean Philippe

Dl LOWES Tony

Ó HÉALAITHE Daithí

Dl JACKSON Andrew

Dl GALVEZ VIA Rafael

Dl STEWART Ryan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/
Conselho/ Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa 
Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Dl POTOCNIK Janez (Commissaire))

Dna KREMER Gabriele

Dna WLAZLO Anna

Dna MAILLET Aurore

Dna TABELLINI Laura

Dl PARKER Jonathan

Dl FLOYD William

Dl CASHMAN Liam

Dl MANGANARO Giuseppe

Dl JILEK Jan

Dl DIMITRIOU Dimitrios

Dl BOULOUQUE Didier

Dl NEMETH Istvan

Dna BRUHN Ann-Marie

Dl VAN DER STEGEN Joseph

Dna SANCHEZ GUISANDEZ Mariam

Dna PENCHEVA Rosita
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Dna LOURENCO DE FARIA Isabel

Dna GEORGIADOU Georgia

Dna STOCKWELL Nathalie

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud 
institutsioonid/ Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos 
institucijos/Más intézmények/ Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte 
instituții/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης 
Παρόντες/Other participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más 
résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/ Inni uczestnicy/Outros participantes/Alți participanți/Iní 
účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Dna STOICESCU Laura,Dna GHEORGHIU Cornelia, BEN MIMOUN Ramdane

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes 
sekretariat/ Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of 
political groups/Secrétariat des groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų 
sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup 
Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih 
skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Dl COX Leo, Dna REMACLE Virginie

Dna MATEI O., Mr PERRIN Ambroise, KHIER-KOSKINA N.

MEIER A.

SEVON K.
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des 
Präsidenten/Presidendi kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del 
Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de 
Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ 
Cabinet Președinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního 
tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού 
Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire général/Gabinetto del Segretario 
generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do 
Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega 
sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální 
ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ Directorate-
General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis 
direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-
Geral/Direcții Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

Dna KOVACS Krisztina

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική 
Υπηρεσία/Legal Service/ Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi 
szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny 
servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Dl DE DOMINICIS Nicola

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát 
výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee 
secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas sekretariāts/Komiteto 
sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan 
sihteeristö/Utskottssekretariatet
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Dl LOWE David, Dna LONE CHIOTI Karen, Dl MUSSA Giorgio, Dl PINTO Arnaldo, Dna TARRIDA 
SOLER Ivette, Dl ARDAIZ Angel, Dl CALAZZO Francesco, Dna VELCHEVA, Dl HEEZEN Johannes, 
Dna LEFFLER-ROTH Carolyn, Dna SCHONARD Martina, Dna SANDU Georgiana, Dna PINTER Lilla

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens
/Asystent/Pomočnik/ Avustaja/Assistenter

Dna PECSTEEN de BUYTSWERVE Sybille

* (P) =
Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/
Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/President/Voorzitter/Przewodniczący/Președinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender 
Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ Vice-Chair(wo)man/Vice-Président/Priekšsēdētāja 
vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi President/Ondervoorzitter/ Wiceprzewodniczący/Vice-
Presidente/Vicepreședinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) =
Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/N
arys/Képviselő/ Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно 
лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzion
ario/ 
Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcționar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tj
änsteman


